
Додаток № 3 до Порядку проведення наукових 

досліджень і експериментальних розробок із 

залученням людини у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького 
 

 

Інформована добровільна згода пацієнта  

на участь у науковому дослідженні / експериментальній розробці 
(зазначити необхідне) 

 

Я,             ,  
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)    

проживаю за адресою           
 

згоден(на) на участь у проведенні наукового дослідження/експериментальної розробки            

на тему:              
 

Мета дослідження            
 

Під час виконання даного дослідження          

(описати порядок проведення обстеження пацієнтів та обрані методи; при заборі 

біологічного матеріалу вказати мету, об’єм, спосіб, частоту та  умови забору; порядок 

проведення лікування пацієнтів та ін.) 
 

Передбачувані ризик та незручності пов’язані з участю у дослідженні _________________ 
 

Очікувана користь для учасника дослідження ______________________________________ 

Я детально поінформований(на) про мету, завдання та терміни проведення 

дослідження. Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять 

стосовно  наукового дослідження / експериментальної розробки та одержав(ла) на них 

відповіді. 

Отримавши роз’яснення, я згоден(на) співпрацювати з дослідником та зобов’язуюсь 

інформувати його у випадку погіршення стану мого здоров’я. 

Я поінформований(на) про те, що можу вийти з дослідження на будь-якому з його 

етапів. Я розумію, що участь у дослідженні не передбачає матеріальної винагороди або 

компенсації. 

Я поінформований(на) про те, що інформація про мою участь у дослідженні 

залишається суворо конфіденційною. 

Я поінформований(на) про те, що результати дослідження можуть бути опубліковані 

та можуть обговорюватись дослідниками, а також представниками уповноважених 

державних структур із збереженням конфіденційності моїх даних. 

 

  “____”________________ 20___ року 
   (підпис пацієнта/представника*)                                                                                                          
 

  “____”________________ 20___ року 
           (підпис дослідника)                                                                                                          
 

Копію інформованої згоди отримав: пацієнт (законні представники) __________________ 

 

* У разі участі у науковому досліджені / експериментальній розробці малолітніх (до 14 років) та 

неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей необхідно отримувати інформовану згоду обох батьків. 
Неповнолітній пацієнт особисто підписує та датує інформовану згоду. Малолітнім та 

неповнолітнім дітям надається доступна для їх розуміння письмова та усна інформація про 

наукове дослідження / експериментальну розробку.  

У разі залучення недієздатних досліджуваних, які неспроможні самостійно дати інформовану 

згоду, відповідно до специфіки дослідження інформована згода має бути отримана у його 

законного представника. За необхідності в інформованій згоді ставиться підпис свідка. 

 


